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Liderança exige:

Coragem 
para ousar

Competência 
técnica

Crença de 
que é 
possível

O primeiro pressuposto da 

liderança é a busca da 

excelência, o que exige 

coragem para ousar.

Liderar X Gerenciar
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Liderança exige:

Coragem 
para ousar

Competência 
técnica

Crença de 
que é 
possível

Ação
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Liderança exige:

Coragem 
para ousar

Competência 
técnica

Crença de 
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Confiança
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Liderança exige:

Coragem 
para ousar

Competência 
técnica

Crença de 
que é 
possível

Gerenciar

Cuidar para que 
os processos 
funcionem

Cuidar para que as 
pessoas façam o 
que devem fazer

Gerir

Gerenciar e 
aperfeiçoar os 

processos

Gerenciar e desenvolver 
pessoas para que façam a 
gestão cada vez melhor 

dos processos.
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Gerente

Líder

Gestor

Escolar

Pedagógico

Da sala de 
aula
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Gestão escolar 

Racionalização dos 
recursos 

financeiros e 
materiais

Coordenação do 
esforço coletivo 

para o alcance dos 
objetivos traçados

Administrativo Pedagógico

Que relação é essa?

Pedagógico

Gestão do Currículo, da 

Ação Docente e dos 

Resultados

Administrativo

Gestão de Recursos 

Humanos, Materiais e 

Financeiros
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GESTÃO ESCOLAR

Gestão 
de 

Recursos

Gestão 
dos 

processos

Gestão 
das 

Pessoas

De consumo
Tecnológicos
Pedagógicos
Financeiros

Objetivando
Otimizando
Coletivizando

Integrando
Apoiando

Supervisionando
Assessorando
Motivando

GESTÃO PEDAGÓGICA

Gestão do 
Currículo

Gestão da 
Ação 
Docente

Gestão de 
Resultados

PPP
Competências
Stakeholders

Mediação
Avaliação Apz

Relação
Efetividade

Dados avulsos
Indicadores
Aval. Inst.
Medidas
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• A gestão do currículo ocupa-se de garantir que as atividades 

propostas pelos professores estejam coerentes com os objetivos 

traçados e com o perfil de aluno pretendido.

• A gestão da ação docente ocupa-se assessorar, apoiar e 

supervisionar o fazer dos professores de forma que a aprendizagem 

ocorra.

• A gestão dos resultados ocupa-se de estabelecer coletivamente 

metas de aprendizagem, promover a avaliação contínua e 

assessorar o replanejamento quando necessário.

OS COMPONENTES DA GESTÃO PEDAGÓGICA

GESTÃO DO CURRÍCULO

• O que se deve ensinar na escola?

• Olivier Reboul, filósofo francês (1925-1992) diz que deve ser 

ensinado na escola tudo o que une e tudo o que liberta. O 
que une é aquilo que integra cada indivíduo num espaço de 

cultura, em determinada comunidade: a Língua, as Artes 

Plásticas, a Música, a História etc. Já o que liberta é o que 

promove a aquisição do conhecimento, o despertar do espírito 

científico, a capacidade de julgamento próprio. Estão nessa 

categoria a Matemática, as Ciências, a Filosofia etc.



13/07/2015

13

GESTÃO DO 
CURRÍCULO professor

aluno

currículo

cultura

GESTÃO DO CURRÍCULO

• Na gestão do currículo, o gestor pedagógico desenvolve 
atividades como:

• Planejamento anual, bimestral e semanal.

• Acompanhamento da implementação do que foi planejado.

• Organização de atividades interdisciplinares.

• Organização de atividades extraclasse.

• Contatos com órgãos e instituições para viabilizar parcerias.

• Seleção de recursos de apoio ao desenvolvimento do plane-
jamento.



13/07/2015

14

GESTÃO DA AÇÃO DOCENTE

ASSESSORAR
• Assistir, auxiliar tecnicamente, prestar ajuda.

• Ensinar como se faz, fazer junto, instruir. 

APOIAR
• Sustentar, amparar, criar condições.

• “Cenografar” a ação docente.

SUPERVISIONAR
• Verificar se está sendo feito da maneira correta. 

• Orientar e corrigir, se necessário.

O TRIPÉ DA FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES

Formação Pessoal

Formação                                                  Formação     
Científica                                                    Pedagógica
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O TRIPÉ DA FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES

Formação Pessoal

Formação                                                  Formação     
Científica                                                    Pedagógica

ValoresAtitudesCrenças

Conteúdos
Aprendizagem

Métodos
Técnicas Recursos

GESTÃO DA AÇÃO DOCENTE

• Na gestão da ação docente, o gestor pedagógico desenvolve atividades 
como:

• Participa das atividades, observando o grau de efetividade e registra os 
pontos a serem conversados com os professores.

• Organiza reuniões pedagógicas de estudo.

• Organiza oficinas que possibilitem a troca de experiências.

• Providencia recursos de apoio para professores em acompanhamento 
especial.

• Realiza mini reuniões por série, turno ou disciplina, visando otimizar 
processos ou resolver questões.

• Coordena o processo de formação continuada dos professores.
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Gestão dos resultados

Estabelecimento 
coletivo de 
metas e 

evidências de 
aprendizagem

Gestão da 
avaliação 
“externa”

Reconhecimento 
e assessoria ao 
replanejamento, 

quando 
necessário.

GESTÃO DOS RESULTADOS

• Na gestão dos resultados, o gestor pedagógico desenvolve ações 
como:

• Coordena reuniões e encontros que visem estabelecer metas e 
evidências de aprendizagem.

• Assessora os professores na construção de metas e evidências.

• Coordena o processo de “avaliação externa”.

• Assessora individualmente os professores que não obtiverem os 
resultados esperados.

• Estabelece processo de reconhecimento para os professores e 
alunos que alcançarem as metas.
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GESTÃO DA SALA DE AULA

Gestão da 
Aprendizagem

Gestão da 
Conduta

Gestão da 
interação 
cultural

Planejamento
Mediação
Avaliação
Reforço

Regras
Contrato

Assembleias
Conscientização

Linguagem
Costumes
Crenças

Visão de mundo

O gestor pedagógico 

precisa ter um olhar 

estratégico, que 

somente é possível, 

alternando o  “olhar 

de perto” e o  “olhar 

de longe”.
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Fases da Avaliação 

Constatação Reflexão Decisão/Ação

O Conselho e Classe deve focar: 

• Os resultados da aprendizagem

• A análise do currículo 

• A metodologia adotada 

• A reavaliação da prática docente 

• O processo de avaliação

• O acordo de resultados e atitudes
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Frequentemente o COC transforma-se em um desabafo coletivo 

e em uma cascata de queixas, que mais se assemelha a um 

tribunal onde o aluno é o réu. Ao invés de promover a análise 

sobre o que o estudante produz, muitas vezes as discussões 

giram em torno daquilo que ele não faz: não realiza as lições de 

casa, não traz o material, falta em muitas aulas, não entrega as 

atividades ou que faz inadequadamente conversa muito durante 

as aulas, copia o trabalho dos colegas, é desrespeitoso com o 

professor.

A função do conselho não é julgar o comportamento dos 

alunos, mas compreender a relação que eles desenvolvem com 

o conhecimento e como gerenciam a vida escolar para, quando 

necessário, propor as intervenções adequadas.



13/07/2015

20

O PROCESSO:
1. Análise prévia dos resultados.

2. Assembleias de turma.

3. Sistematização dos dados

4. Discussão sobre situação de cada turma:

a) Avaliação do contexto específico (MCA)

b) Troca de informações e experiências

c) Plano de ação coletiva 

5. Acordo de resultados e atitudes

O “CHA” da Gestão da qualidade
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Barber, 2009

Desmoralização Resultado

Negligência Complacência

play



13/07/2015

22

www.juliofurtado.com.br


